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Processo Administrativo nº 6/2019-0001 - CPL/CMI/PA 

Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019 

 

EMENTA:1. Analise do procedimento licitatório. 2. 

Parecer norteador destinado ao Poder Legislativo 

Municipal. 3. Contratação 4. A Assessoria Jurídica 

manifesta pelo atendimento dos requisitos constantes na 

Lei n.º 8.666/93. 

 

PARECER JURÍDICO 

 

I - DO PROCESSO:  

 

Concluído o procedimento de Inexigibilidade de Licitação, os autos do processo foram 

encaminhados a esta assessoria jurídica para emissão de parecer final.  

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria jurídica, 

em atendimento ao parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, examinou e aprovou as 

minutas do contrato, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela 

ocasião, nos exatos termos do parecer presente nos autos do processo alhures. 

No que tange o procedimento, foram observados os seguintes requisitos: 

 

I – solicitação da contratação pelo setor interessado na aquisição, 

informando a necessidade do objeto a ser adquirido; 

II – Termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes 

para caracterizar o objeto da contratação; 

III – levantamento inicial de preços, com três propostas acompanhadas de 

mapas comparativos, fundamentado em pesquisa prévia de mercado; 

IV – declaração de possibilidade financeira para cumprimento do objeto 

contratado; 

V – autorização da autoridade para iniciar procedimento licitatório na 

modalidade cabível, conforme hipótese mais vantajosa ao erário municipal; 

VI – portaria de nomeação da Comissão de Licitação; 

VII – minuta do contrato a ser firmado pelo contratado; 

VIII- parecer jurídico de aprovação da minuta do contrato; 

IX – publicação de abertura da licitação, bem como dos respectivos extratos 

nos meios de publicidade, conforme a modalidade de licitação, em 

observância às Leis 8.666/93; 

X – Convocação da empresa a ser contratada para apresentação dos 

documentos de Contrato Social, Documentos do representante legal, 

Comprovante de CNPJ, CND de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, 

CND Estadual de natureza tributária e não tributária, CND Municipal, 

Certificado de regularidade do FGTS, CND Trabalhista e Atestado de 
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Capacidade Técnica, todas devidamente analisadas e aprovadas pelo 

Controle Interno do município; 

XI – Justificativa de Contratação Direta, com razões de escolha do 

fornecedor e justificativa de preço;  
 

Após análise completa do Processo de Inexigibilidade, verifica-se que o procedimento 

cumpriu todas as etapas da fase externa prevista na Lei nº 8.666/93. 

 

II – DO PARACER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO 

 

Conforme Parecer Final de Regularidade do Controle Interno, onde foi analisado os 

aspectos formais e legais nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, foi 

dado parecer favorável a pretensão de Inexigibilidade de Licitação nº 0001/2019, tendo por 

objeto a) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE (CONSULTORIA E/OU 

ASSESSORIA JURÍDICA) EXECUTADOS EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE INHANGAPÍ/PA, estando apto a gerar despesas. 

 

III – JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, RAZÕES DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E JUSTIFICATIVA DE PREÇO 

 

Conforme anexo aos autos, foram tidas as seguintes fundamentações acerca da 

justificativa da contratação: 

 

Justifica-se a contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e 

consultoria jurídica, de natureza singular e especializada na área do Direito Público 

Administrativo, tendo em vista as constantes mudanças na área jurídica, com 

edição de leis, regulamentos, decretos, etc; a necessidade de orientação, assessoria 

e consultoria administrativa aos servidores da Câmara e ao presidente da Câmara 

Municipal, bem como diante da inexistência de profissionais capacitados, 

graduados e especializados no quadro geral de pessoal da Câmara Municipal de 

Inhangapi, que possam orientar os servidores no processo de reorganização e 

adaptação administrativa no que tange ao Direito Público Administrativo e oferecer 

treinamento para os novos e melhoria da capacitação técnica dos antigos (...). 

 

Acerca das razões de escolha do fornecedor, a Administração prestou as seguintes 

fundamentações: 

O Fornecedor/prestador foi escolhido porque (I) é do ramo pertinente ao 

objeto demandado com comprovada especialização acadêmica no ramo do 
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Direito Público Administrativo; (II) os profissionais são muito experientes 

com atuação destacada há vários anos; III – apresentou toda documentação 

referente a habilitação jurídica, alvará de funcionamento e regularidade 

fiscal (tributária federal, tributária estadual e municipal; do FGTS; 

CND/TST); 

 

Com relação a justificativa do preço, tiveram as seguintes conclusões: 

 

O preço coaduna-se com o objeto da contraprestação pretendida pela Câmara 

Municipal, diante das necessidades de atendimento de questões 

multidisciplinares, que mobilizarão os profissionais da empresa indicada 

para contratação direta, não só com as visitas semanais na sede desta 

Câmara, mas com disponibilidade do escritório profissional para 

acompanhar e atender os assuntos supervenientes, sempre que ocorrerem e 

requisitarem pronta e imediata atenção (...). 

 

Analisando os termos, tem-se que os motivos são plausíveis e se enquadram como 

justificantes para a contratação. 

 

IV – DOS ASPECTOS JURÍDICOS E LEGAIS 

 

A Constituição Federal exigiu, em seu art. 37, XXI, que as obras, serviços, compras e 

alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes. 

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da 

CF/1988: 

(...) 

 

 XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Com o intuito de regulamentar o exercício dessa atividade a Lei Federal nº 8.666 de 21 

de junho de 1993 foi criada, mais conhecida como Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos 
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princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é a 

regra. 

Logo, as exceções à regra da licitação devem ser previstas em lei. É o caso da 

contratação direta, mediante INEXIGIBILIDADE, por notória especialização (art. 25, II, c/c 

art. 13, ambos da Lei nº 8.666/93). 

Vale trazer o riquíssimo estudo ofertado ao assunto pelo professor DIÓGENES 

GASPARINI, que assim define inexigibilidade de licitação: 

 

(...) a inexigibilidade da licitação é a circunstância de fato encontrada na 

pessoa que se quer contratar, ou com quem se quer contratar que impede o 

certame, a concorrência; que impossibilita o confronto das propostas para os 

negócios pretendidos por quem, em princípio, está obrigado a licitar, e 

permite a contratação direta, isto é, sem a prévia licitação. Assim, ainda que 

a Administração desejasse a licitação, esta seria inviável ante a absoluta 

ausência de concorrentes. Com efeito, onde não há disputa ou competição 

não há licitação. É uma particularidade da pessoa com quem se quer 

contratar o mérito profissional, encontrável, por exemplo, no profissional de 

notória especialização e no artista consagrado pela crítica especializada. É a 

circunstância encontrada na pessoa com quem se quer contratar a qualidade 

de ser proprietária do único ou de todos os bens existentes. 

 

Logo, percebe-se a peculiaridade do sistema de inexigibilidade em questão, que torna 

a concorrência, um dos principais objetivos da licitação, inviável. 

Neste estudo, imprescindível ainda para o entendimento da modalidade em questão, é 

o posicionamento do Tribunal de Contas da União – TCU. Por meio do Acórdão nº 1.437, 

publicado em 03 de junho de 2011, o TCU aprovou a Súmula nº 264, com o seguinte teor: 

 

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com 

pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível 

quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção 

do executor de confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido 

pelos critérios objetivos de qualificação inerentes ao processo de licitação, 

nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 

No presente caso, tem-se um critério de subjetividade a ser analisado pelo gestor, que 

deve, além de atestar a capacidade técnica da pessoa jurídica/física a ser contratada, ter um 

executor de sua confiança, devendo ser sempre objetivo em suas avaliações. 
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No que tange o caso em análise, tem-se que a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE (CONSULTORIA E/OU ASSESSORIA JURÍDICA) EXECUTADOS EM FAVOR 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPÍ/PA, cumpre os requisitos da legislação 

pertinente, por conciliar serviços técnicos especializados com corriqueiros e comuns, mas não 

deixando de ser vantajoso para a Administração Pública, logo, entende-se de forma opinativa, 

que enquadra-se parcialmente nos requisitos legais dos arts. 25, II e 13 da Lei n° 8.666/93., 

bem como pela necessidade de se continuar com os serviços públicos inerentes a este objeto. 

Desta feita, considerando que para a contratação em questão está enquadrada na 

contratação de serviços técnicos especializados e dentro das possibilidades previstas pela 

legislação, tem-se pela legalidade do processo de dispensa licitatória para ONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE (CONSULTORIA E/OU ASSESSORIA JURÍDICA) 

EXECUTADOS EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA. 

 

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme explanado acima, de um modo geral, tendo em vista o estrito cumprimento 

ao disposto nas Leis 8.666/93, é o nosso parecer no sentido de que deva se dar 

prosseguimento ao processo licitatório, homologando e adjudicando, efetivando a contratação 

do vencedor. 

É o parecer com caráter meramente opinativo.  

Inhangapi/PA, 17 de janeiro de 2019.  

 

 

 

Bruno Pinheiro de Moraes 

Assessor Jurídico 

OAB/PA 24.247 
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